
UBND HUYỆN KIM BẢNG 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 
Số: 288 / KH-PGDĐT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Kim Bảng, ngày  11   tháng  7  năm 2018 

 
 

KẾ HOẠCH 
Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Đề án  

Ngoại ngữ Quốc gia năm học 2018-2019 
  
 I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH  

Căn cứ Kế hoạch số 1338/KH-UBND ngày 23/9/2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân tỉnh Hà Nam về việc triển khai thực hiện Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ 
thống  giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020" tại tỉnh Hà Nam; 

Căn cứ Kế hoạch số 1063/KH-SGDĐT ngày 10/7/2018 về triển khai các nhiệm vụ 
trongjt âm thực hiện Đề án Ngoại ngữ Quốc gia năm học 2018-2019; 

Căn cứ thực trạng đội ngũ, tình hình dạy và học ngoại ngữ ở các trường Tiểu học, 
THCS, điều kiện kinh tế xã hội của huyện Kim Bảng và tình hình triển khai Đề án của 
tỉnh trong các năm qua; 

Phòng Giáo dục và Đào tạo Kim Bảng xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ 
trongjt âm thực hiện Đề án NNQG năm học 2018-2019, cụ thể như sau: 

II. MỤC TIÊU 
Triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ Đề án NNQG trong năm học 2018-2019 

theo chỉ đạo, hướng dẫn của Sở GDĐT, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. 
Cụ thể:  

1. Tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án NNQG tại địa phương, đảm bảo lộ trình kế 
hoạch 1338/KH-UBND ngày 23/9/2011 của UBND tỉnh.  

2. Đổi mới chương trình, giáo trình, tài liệu, học liệu ngoại ngữ đáp ứng mục tiêu 
đào tạo, nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ trong các nhà trường. 

3. Nâng cao năng lực ngoại ngữ và năng lực sư phạm cho giáo viên ngoại ngữ các 
cấp phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống 
giáo dục quốc dân, chuẩn bị triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới. 
 4. Tăng cường điều kiện dạy và học ngoại ngữ, ưu tiên ứng dụng công nghệ thông 
tin (CNTT) trong dạy và học ngoại ngữ. 
 5. Đẩy mạnh công tác truyền thông, hợp tác quốc tế, xây dựng môi trường dạy và 
học ngoại ngữ. 

6. Đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động dạy và học ngoại ngữ. 
III. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM, GIẢI PHÁP  

 1. Duy trì quy mô trường, lớp tham gia triển khai dạy học chương trình 
Tiếng Anh 10 năm theo Đề án NNQG 2020 ở các cấp học; tăng cường rút kinh 
nghiệm, áp dụng các biện pháp tích cực đảm bảo nâng cao chất lượng dạy học ngoại 
ngữ trong các nhà trường  

Triển khai chương trình Tiếng Anh 10 năm theo Đề án NNQG đối với 100% học 
sinh phổ thông từ lớp 3 đến lớp 9. Thực hiện đúng quy định của Bộ GDĐT về phân phối 
nội dung chương chương trình, phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá ở các cấp học.  

2. Bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực ngoại ngữ và nghiệp vụ sư phạm 
cho giáo viên ngoại ngữ các cấp học phổ thông 

Cử đầy đủ cán bộ, giáo viên tham gia các lớp tập huấn chuyên môn do Sở GDĐT 
và Bộ GDĐT tổ chức. Phòng GDĐT tổ chức hiệu quả các lớp tập huấn, hội thảo, hội 
giảng, sinh hoạt chuyên môn chia sẻ kinh nghiệm tổ chức dạy học ngoại ngữ cho giáo 
viên Tiếng Anh và cán bộ quản lý trường THCS và TH trong hè 2018 và trong năm học 
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mới với những nội dung thiết thực đảm bảo nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ tại 
các đơn vị. 

Cấp THCS còn 02 giáo viên Tiếng Anh chưa đạt chuẩn hoặc chưa có giấy chứng 
nhận năng lực ngoại ngữ (NLNN) bậc 4 (B2) cần chủ động tự bồi dưỡng, khảo sát để lấy 
giấy chứng nhận đảm bảo đủ điều kiện tham gia giảng dạy chương trình Tiếng Anh 10 
năm theo quy định của Đề án NNQG. Hiệu trưởng trường THCS Ngọc Sơn và THCS 
Tân Sơn yêu cầu và tạo điều kiện cho giáo viên chưa đạt chuẩn NLNN của đơn vị tự bồi 
dưỡng nâng cao trình độ để khảo sát lấy giấy chứng nhận NLNN đạt chuẩn. Khi bắt đầu 
năm học 2018-2019 số giáo viên này không đảm bảo về NLNN Phòng GDĐT sẽ tham 
mưu với UBND huyện để tinh giản biên chế hoặc điều chuyển công tác đối với giáo viên 
không đạt chuẩn về NLNN theo quy định ở các cấp học.  

3. Tăng cường điều kiện dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy 
và học ngoại ngữ 

Các đơn vị tích cực huy động các nguồn kinh phí hợp pháp đầu tư cho các hoạt 
động đổi mới dạy và học ngoại ngữ, bổ sung trang thiết bị dạy học hiện đại. Cán bộ quản 
lý các trường tiểu học, THCS tăng cường kiểm tra, giám sát giáo viên ngoại ngữ tích cực 
ứng dụng CNTT và sử dụng hiệu quả trang thiết bị dạy học. Căn cứ số lượng phòng học 
bộ môn ngoại ngữ và phân công giảng dạy của tổ/nhóm Tiếng Anh. Yêu cầu 100% các 
tiết dạy ngoại ngữ phải dạy học trình chiếu và được dạy trên phòng học bộ môn.  

4. Xây dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ việc dạy và học ngoại ngữ, giúp học 
sinh và giáo viên tích cực, hào hứng phấn đấu học tập, thi đua nâng cao năng lực, 
thúc đẩy phòng trào và chất lượng dạy học ngoại ngữ trong mỗi cơ sở giáo dục 

Các trường tiểu học và THCS tích cực tổ chức các câu lạc bộ Tiếng Anh, các cuộc 
thi nói/thuyết trình bằng tiếng Anh, các chương trình ngoại khóa giao lưu Tiếng Anh, các 
sân chơi cho học sinh thể hiện tài năng Tiếng Anh trong mỗi học kỳ; tổ chức các mô hình 
cộng đồng học tập ngoại ngữ, phát động phong trào giáo viên và học sinh cùng học ngoại 
ngữ/tiếng Anh trong các nhà trường. Các nhà trường tích cực chủ động hợp tác với các 
trung tâm ngoại ngữ có uy tín để thuê người nước ngoài về tham gia trợ giảng và tổ chức 
hiệu quả các chương trình/hoạt động ngoại khóa Tiếng Anh dành cho giáo viên và học 
sinh trong năm học.  

5. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát các đơn vị trực thuộc thực 
hiện các nhiệm vụ của Đề án; tổ chức các hoạt động đánh giá sơ kết, rút kinh 
nghiệm kết quả triển khai Đề án ở mỗi cấp học 

Để nắm bắt tình hình thực tiễn, đánh giá khách quan kết quả đạt được, kịp thời rút 
kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai Đề án ở các 
trường tiểu học, THCS trong năm học 2018-2019, Phòng GDĐT thành lập các đoàn kiểm 
tra tình hình triển khai Đề án NNQG 2020 tại các trường trong huyện. Các đoàn kiểm tra 
xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đột xuất hoặc định kỳ các nhà trường để 
kịp thời tư vấn, rút kinh nghiệm cho các đơn vị và báo cáo cấp trên về tình hình triển khai 
nhiệm vụ của Đề án tại địa phương trong năm học 2018-2019.   

Phòng GDĐT tổ chức hội nghị sơ kết rút kinh nghiệm, trao đổi, áp dụng các giải 
pháp nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ cấp Tiểu học và THCS trong tháng 10 và 
tháng 11 năm 2018 với mục tiêu nâng cao hiệu quản lý, sử dụng trang thiết bị dạy học và 
chất lượng dạy học ngoại ngữ trong năm học 2018-2019.  

6. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về đổi mới dạy và học ngoại ngữ 
Tích cực phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí, đoàn thể tổ chức các hoạt 

động tuyên truyền về tầm quan trọng của dạy và học ngoại ngữ, nâng cao chất lượng dạy 
và học ngoại ngữ tới cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh và quần chúng Nhân dân.  

 

 



 3 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Phòng GDĐT  
Cử đủ cán bộ giáo viên tham gia các lớp tập huấn do Bộ, Sở GD&ĐT tổ chức. Tổ 

chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực ngoại ngữ và nghiệp vụ sư phạm cho 
giáo viên Tiếng Anh Tiểu học, THCS;  tổ chức và hướng dẫn tổ chức các chương trình 
hội nghị, hội thảo, kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm nâng cao chất lượng dạy học ngoại 
ngữ, quản lý và sử dụng hiệu quả trang thiết bị dạy học ngoại ngữ ở các cấp học. 

Tham mưu với UBND huyện áp dụng các cơ chế, chính sách phù hợp cho tổ chức 
các lớp bồi dưỡng, tập huấn giáo viên Tiếng Anh và cán bộ quản lý các nhà trường, tuyển 
dụng giáo viên ngoại ngữ, tăng cường trang thiết bị dạy học ngoại đảm bảo đủ điều kiện 
để thực hiện Đề án. 

2. Các trường Tiểu học, THCS 
Xây dựng kế hoạch triển khai hiệu quả nhiệm vụ Đề án NNQG trong năm học 

2018-2019 đảo bảo các yêu cầu: nâng cao chất lượng dạy học, kiểm tra đánh giá môn 
Tiếng Anh; tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả trang thiết bị dạy học và các phòng học 
bộ môn ngoại ngữ; tổ chức các chương trình ngoại khóa và hoạt động bổ trợ dạy học 
ngoại ngữ thiết thực, hiệu quả cho giáo viên và học sinh trong mỗi học kỳ.  

 
Trên đây là Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Đề án NNQG 

năm học 2018-2019 của Phòng GDĐT Kim Bảng. Phòng GDĐT yêu cầu các trường tiểu 
học, THCS căn cứ điều kiện thực tiễn của đơn vị, xây dựng kế hoạch triển khai hiệu quả 
các nhiệm vụ của Đề án trong năm học 2018-2019. Các đơn vị báo cáo kế hoạch về 
Phòng GDĐT (qua tổ TH, THCS) trước ngày 05/8/2018. Nếu có khó khăn, vướng mắc 
trong quá trình thực hiện, các đơn vị báo cáo về Phòng GDĐT để được hướng dẫn giải 
quyết./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở GDĐT;                       
- Lãnh đạo Phòng GD&ĐT;   
- Các trường TH, THCS;                               
- Lưu: VT, THCS. 

 
Trần Văn Hậu 

 


